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Škola je dielňa ľudskosti.
Ján Amos Komenský

Publikáciu vydala pri príležitosti 50. výročia vzniku Základná škola s materskou školou
Červený Hrádok. Vytlačené v septemberi 2014.
Neprešlo jazykovou úpravou.
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Úspešných 50 rokov
našej školy je výzvou
,
pre budúce desatročia
Päťdesiat rokov v živote človeka, ale aj
v živote organizácie, je dosť dlhým obdobím
na to, aby sa mohli bilancovať prežité
desaťročia, zaspomínať, zhodnotiť, poučiť
sa. Zároveň aj obdobím, kedy sa treba
pozerať dopredu.
Útla knižka, ktorú sme pri tejto príležitosti pripravili, nám dáva priestor na zastavenie, na spomienky pamätníkov, predstavenie aktivít a hodnotenia súčasníkov. Je tiež
malou spomienkou na tých, ktorí nechali kus svojho života v školských triedach,
či už ako žiaci alebo učitelia a zamestnanci, ktorí za bránami našej školy
prežili časť svojho života. Mnohí si spomenú na prvé jednotky a prvé päťky,
na všetkých spolužiakov a učiteľov, na zážitky zo školských výletov, na všetky
slávnostné, ale aj všedné chvíle strávené v školských laviciach. Škola, to sú
veselé očká detí, ktoré do nej nastúpia ako prváci a očakávajú, že sa tu naučia
čítať, písať a počítať. Každým školským rokom získavajú nové vedomosti,
schopnosti, pripravujú sa pre svoj ďalší život a vyberajú si cestu budúceho
smerovania a povolania.
Pri návrate do jednotlivých desaťročí okrúhlej päťdesiatky s úctou spomíname
na všetkých učiteľov, ktorí sa snažili a snažia byť svojim žiakom pozitívnym vzorom a odovzdať im časť svojho ja. S vďakou spomíname na všetkých zamestnancov, bez ktorých by sme si nevedeli predstaviť chod a prevádzku školy.
Vôňu kuchyne, vykúrené miestnosti a čisté priestory.
Počas piatich desaťročí prešli bránami našej školy stovky žiakov. Dnešná
generácia našich žiakov sú vnuci a vnučky tých, ktorí drali školské lavice pri
začiatku pôsobenia školy v Červenom Hrádku. Veríme, že naša škola dala
všetkým svojim absolventom dobrý základ do života pre úspešné uplatnenie
v rôznych povolaniach a zamestnaniach, ale aj pre osobnostný rozvoj. Toto sú
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hlavné ciele, ktoré si všetci dávame aj pre budúce desaťročia.
V ostatných desiatich rokoch prešla naša škola významnými riadiacimi,
organizačnými, ale aj technickými zmenami. Od roku 2002 prešla škola zo
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu na obec Červený Hrádok. Obyvatelia regiónu
cez samosprávne orgány môžu takto lepšie usmerňovať chod školy tak, aby
najlepšie vyhovovala potrebám regiónu. Od roku 2004 sa k základnej škole
pričlenila aj materská škola, čo umožňuje nielen efektívnejšie využívanie
hmotného majetku, ale hlavne ľahšiu adaptáciu detí predškolského veku na
nové povinnosti v základnej škole. Po päťdesiatich rokoch sa zub času začal
prejavovať na budovách a zariadeniach, preto sa v posledných rokoch sústredila pozornosť obce aj vedenia školy na renovácie a obnovu zariadení, aby
škola spĺňala požiadavky súčasnosti. Je to dôležité nielen preto, aby mali naše
deti čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie a mimoškolskú činnosť, ale aj
pre budúcnosť našej školy. V súčasnosti viaceré obce čelia nedostatku žiakov
a musia obmedzovať svoju činnosť, ba dokonca sú zrušené. Aby sme obhájili svoju činnosť a obstáli v konkurencii aj pre budúce desaťročia, musíme
zabezpečiť predovšetkým kvalitný pedagogický zbor, ale aj primerané technické zabezpečenie školy.
V neposlednom rade chcem vyzdvihnúť potrebu a našu snahu o úzku spoluprácu s rodičmi našich žiakov. Pedagogický zbor našej školy je pripravený
hľadať spoločné názory s rodičmi na výchovu aj vzdelávanie ich detí.
Ďakujem obetavým a chápavým rodičom, školskej rade, pánovi starostovi,
obecnému zastupiteľstvu obce Červený Hrádok, ktorí nám pomáhajú v našej
práci a tešia sa s nami z každého úspechu tejto školy. Život školy predstavuje jednu veľkú farebnú mozaiku, ktorá je poskladaná z pestrých príbehov,
skvelých výkonov, výnimočných udalostí, ale aj z drobných kamienkov, ktoré
predstavujú každodennú trpezlivú prácu zameranú na rozvoj detskej duše. Pri
písaní spomienok v tejto publikácii sme mysleli na všetkých, ktorí zanechali stopu na školských chodbách a v školských triedach. Dúfam, že pri čítaní
spomienok do minulosti školy, si zaspomínate aj na vaše školské roky. Prajem
príjemné spomínanie.
Mgr. Jana Dunčičová,
riaditeľka školy
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Na vlastné korene a na
ľudí , ktorí nám dávajú
krídla, sa nezabúda
Vážené dámy, vážení páni, milí rodičia a žiaci!
Mám tú česť prispieť niekoľkými myšlienkami do tohto
vzácneho kruhu spomienok. Ľudia sa stretávajú, rozprávajú,
ale napísané slovo zostáva. Preto s úctou píšem tieto slová,
lebo 50 rokov je už niekoľkogeneračné schodište, popísané
myšlienkami, činmi, snami stoviek detských duší.
V škole som sa naučil, že 50 je najmenšie číslo, ktoré
môžeme napísať ako súčet dvoch štvorcov dvoma spôsobmi. Futbalové ihrisko je síce obdĺžnik, alebo že by dva
štvorce? Aj o tom bola moja škola v Červenom Hrádku.
Samozrejme, škola je hlavne dôvera a úcta učiteľov a žiakov. Moje spomienky
na učiteľov našej školy by začínali pri pani učiteľke Márii Šabíkovej, ktorá trpezlivo
vnímala moje pokusy viesť pero po riadkoch v tom správnom sklone a tou
vyznačenou cestou poznania. Dovolím si pripojiť do mozaiky môjho školského
detstva aj mená ďalších pedagógov: Michal Bucheň, Darina Csákayová, Jana
Ďurechová, Mária Gibová, Alena Kadlecová, Ema Komžíková, vdp. mons. Ernest
Ludva, Anton Solčiansky, Janka Stopperová, Karol Šabík, Krištof Šabík, Jozef
Šurda, Mária Šurdová, Terézia Valkovičová, Mária Virgovičová. Všetkým
učiteľom, ktorí išli aspoň kúsok života spolu so mnou po rovnakej ceste, vyjadrujem svoje úprimné poďakovanie. Slová vďaky posielam aj tým, ktorí už
nepoznajú kroky pozemského života.
Počas polstoročia viedlo školu viacero riaditeľov. Nedá mi nespomenúť toho
prvého, ktorým bol Ján Strieška, lebo práve on v tých šesťdesiatych rokoch
položil na stôl svoje plány a veľmi úspešne ich realizoval. Úsilie pána riaditeľa
prerušil rok 1968 a jeho otvorený nesúhlas s udalosťami, ktoré sa odohrali v auguste toho roku. Musel skončiť nielen ako riaditeľ, ale nemohol pokračovať ani
v povolaní učiteľa. Som rád, že sa po roku 1989 dočkal zaslúženej rehabilitácie.
Pred niekoľkými mesiacmi sa dožil pekného životného jubilea, 80 rokov. Ja mu
za nás všetkých prajem hlavne pevné zdravie a veľa životného optimizmu.
V školskom roku 2004/2005 som na škole pôsobil ako učiteľ na druhom
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stupni. So školou som stále spätý aj v súčasnom období, pracujem ako predseda Rady školy, takže poznám jej silné i slabšie stránky. Aj na tomto mieste
si dovolím vyjadriť poľutovanie nad javom, ktorý nás trápi najviac. Naši žiaci
majú školu priamo v obci, v krásnom prostredí, ale napriek tomu sa vzdelávajú
v iných základných školách. Stále som presvedčený o pravdivosti myšlienky, že
kto sa chce učiť, má u nás všetky možnosti.
Školským rokom 2014/2015 vstupujeme do druhej päťdesiatky existencie
školy a verím, že bude pre žiakov a pedagógov rovnako úspešná ako tá prvá.
Že bude i naďalej vzdelávať a vychovávať žiakov nášho regiónu. Že keď sa
stretneme niekde vo svete a zistíme, že aj „...ty si z Verešváru...“, budeme
rovnako vnímať vône záhrad, viníc, ale aj našich školských tabúľ, lavíc.
Všetko dobré, veľa zdravia, úspechov a síl!
Mgr. Marián Kéry,
poslanec NR SR
a Predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Červenom Hrádku

Moji učitelia v praxi
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Vznik školy
Zapisovateľ Pavol Mladý v kronike školy podrobne opísal
dôležité udalosti, ktoré viedli k myšlienke vybudovania novej
základnej deväťročnej školy, za čo sme mu vďační, nakoľko
zanechal odkaz pre ďalšie generácie.
Výstavba novej školy sa začala na základe návrhu, ktorý postúpilo Riaditeľstvo
základnej deväťročnej školy v Malých Vozokanoch Okresnému národnému
výboru – odbor školstva a kultúry v Nitre. Návrh na výstavbu novej školy pre
školský obvod Malé Vozokany bol podaný z toho dôvodu, že doterajšia budova
školy, horný kaštieľ bývalého majiteľa Botku, bola už nevyhovujúca pre ďalšie
vyučovanie.
O výstavbu novej školy mali záujem všetky okolité obce. Každá z nich si
prisvojovala právo na jej výstavbu, najmä obec Nevidzany ako plánovaná
stredisková obec. Aj prvotná dokumentácia výstavby bola adresovaná obci
Nevidzany. Nakoľko okolité obce nesúhlasili s rozhodnutím o mieste výstavby, predsedníctvo OV – KSS v Nitre podalo návrh na zmenu uznesenia ONV,
pretože Nevidzany sú na okraji učebného obvodu, čo by bolo nehospodárne,
aby sa výstavba školy uskutočnila k plnej spokojnosti všetkých obyvateľov obvodu medzi obcami Malé Vozokany a Červený Hrádok. Keďže stavenisko sa
vybralo v katastri Červeného Hrádku, názov školy nesie meno tejto obce.
Slávnostný začiatok výstavby bol dňa 25. septembra 1963. Zúčastnili sa na
ňom všetci žiaci a učitelia. Pri tejto príležitosti bola slávnostne prečítaná pamätná listina, ktorú uložili do základov budovy školy pri pravom vedľajšom vchode pod
nápisom rok 1964. Výstavbu školy realizovali Pozemné stavby n. p. Nitra – stavebná správa Levice. Dozor nad stavbou mala stavebná komisia, ktorej predsedom bol riaditeľ školy Ján Strieška .
Výstavba si vyžiadala mnoho úsilia a obetavej práce, predovšetkým vedenia
školy, pedagogického kolektívu učiteľov, žiakov a občanov okolitých obcí.

Slávnostné odovzdanie novej školy do užívania bolo 1. septembra 1964. Delegáciu viedol a novú školskú budovu odovzdal do
užívania z príležitosti osláv 20. výročia SNP Ján Hanzlík.

Otvorenie nového školského roku bolo 6. septembra 1964 príhovorom
riaditeľa školy Jána Striešku. Učiteľský kolektív zostal v podstate nezmenený
z bývalej ZDŠ Malé Vozokany a bol ešte doplnený z 15 na 18 členov.
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Učiteľský zbor bol zložený z nasledovných členov:
Ján Strieška
Pavol Mladý

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy

Ignác Bátora
Michal Bucheň
Vincent Geleneky
Terézia Gelenekyová
Karol Havetta
Terézia Havettová
Emil Horniaček
Ema Komžíková
Július Máčaj
Tomáš Solčiansky
Karol Šabík
Helena Šabíková
Mária Šabíková
Jozef Švec
Mária Švecová
Ján Virgovič

učiteľ
učiteľ
učiteľ
učiteľka
učiteľ
učiteľka
učiteľ
učiteľka
učiteľ
učiteľ
učiteľ
učiteľka
učiteľka
učiteľ
učiteľka
učiteľ

Kolektív na konci školského roku 1964/65
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Nepedagogickí zamestnanci:
Július Molnár
Júlia Hlozáková
Margita Máčajová
Františka Molnárová
Eleonóra Lackovičová
Margita Mladá

školník
upratovačka
upratovačka
upratovačka
kuchárka
kuchárka
Mgr. Andrea Kériová

Nepedagogickí zamestnanci školy

Budova školy 31.1. 1964
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Ako sa škola menila

Dňa 1.7.2002 prešla základná škola a
školské zariadenia pod obec Červený Hrádok
podľa zákona č. 416/2001 a obec sa stala
ich zriaďovateľom.
Všetky tieto zariadenia boli po vyše štyridsaťročnom používaní v nevyhovujúcom stave. Všade, kde sme sa pozreli, všetko potrebovalo obnoviť, opraviť,
prebudovať, zmodernizovať. Keďže sme malá obec, bolo každému jasné, že
z vlastných finančných prostriedkov to nezvládneme. Tak sme rozhodili siete,
žiadali, kde sa dalo, vypracovávali sme projekty.
V roku 2002 bola našej škole z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky poskytnutá dotácia zo sekcie športu na opravu strechy
školskej telocvične.
Koncom roka 2003 bola poskytnutá obci dotácia na havarijný stav na budovu školy. Opravila sa strecha hlavnej budovy školy, ale finančné prostriedky nepostačovali ani spolu s financiami obce. Bolo potrebné zabezpečiť iné
zdroje.
Slovenské elektrárne Mochovce poskytli finančný príspevok na strechu
hlavnej budovy školy.
V rokoch 2004 - 2005 na havarijný stav budovy jedálne boli poskytnuté
finančné prostriedky, z ktorých bola opravená strecha, okná a dvere.
V roku 2008 podaný projekt na Regionálny operačný program 1.1. 2008 bol
neúspešný.
Finančné prostriedky sa podarilo získať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
V roku 2009 sa kompletne prerobila poškodená elektroinštalácia v hlavnej
budove školy.
V roku 2009 bol tiež podaný projekt na Slovenskú inovačnú a energetickú
agentúru „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“. Vykonala sa výmena zostávajúcich okien, kompletné zateplenie budov. Súčasne sa vykonala aj
výmena starých plynových kotlov za nové kondenzačné. Svietidlá boli zamenené za úspornejšie.
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V roku 2012 bol podaný projekt na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR na preliezačky a hojdačky pre deti.
V roku 2013 bola zrealizovaná štúdia na úpravu parku a vonkajšieho
športového areálu, ktorú financovalo Ministerstvo životného prostredia v rámci
Programu obnovy dediny.
Obec Červený Hrádok sa na všetkých týchto projektoch finančne spolupodieľala.
Myslím si, že pohľad na takto zrevitalizované zariadenia lahodia nielen oku, ale
aj účelu.
A čo plánujeme v nasledujúcich rokoch? Obnoviť v jedálni staré niekoľkoročné
spotrebiče, zastaralú a poruchovú elektroinštaláciu v jedálni a v telocvični.
Urobíme všetko pre to, aby sa aj tieto ciele naplnili.
Ing. Bohumír Šabík, starosta obce
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Súčasnost školy
Základná škola s materskou školou v Červenom Hrádku je
plnoorganizovaná spádová škola pre obce Červený Hrádok,
Malé Vozokany, Veľké Vozokany, Nevidzany a Nemčiňany.
Školu navštevujú aj žiaci z obce Čierne Kľačany.
Riaditeľkou školy je Mgr. Jana Dunčičová, zástupkyňou riaditeľky školy je
Mgr. Mariana Švecová, zástupkyňou riaditeľky pre materskú školu je Mária
Vargová. V súčasnosti školu navštevuje 135 žiakov základnej školy a 15
žiakov materskej školy. Výchova a vzdelávanie je v rukách 25 pedagogických
a nepedagogických zamestnancov. Škola ponúka žiakom výučbu anglického
a ruského jazyka, prácu vo viacerých záujmových krúžkoch. Najradšej sa žiaci
zapisujú do športových krúžkov a dosahujú výborné umiestnenia na rôznych
športových súťažiach. Úspechy žiakov nám pripomínajú diplomy a poháre,
ktoré zdobia chodby školy.
Škola má tri samostatné budovy: základná škola; jedáleň, kuchyňa a materská
škola sa nachádzajú v jednej budove; telocvičňa.
Prostredie školy je známe krásnym parkom, v ktorom žiaci môžu športovať,
relaxovať. V jarných a v jesenných mesiacoch sa park využíva na vyučovanie
rôznych predmetov. Školský park sa stal neoddeliteľnou súčasťou mnohých
projektov, napr. Noc v škole, Oslava MDD, športové súťaže...
V posledných rokoch škola prešla kompletnou rekonštrukciou. Boli vymenené
okná, zateplené jednotlivé budovy, dobudovaná strecha, vymenená
elektroinštalácia, zmodernizované WC, vymenený nábytok v triedach,
vymaľované všetky priestory, vznikli nové učebne – multifunkčná trieda a trieda
s interaktívnou tabuľou. Učitelia sa aktívne zapájajú do rôznych projektov a tým
prinášajú žiakom neustále nové formy práce.
Snažíme sa, aby sa každý v našej škole cítil príjemne a rád sa do nej vracal.

Zamestnanci školy v školskom roku 2014/2015
Mgr. Jana Dunčičová
Mgr. Mariana Švecová
Mária Vargová

riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

Ing. Anna Čulíková
Mgr. Mária Gáliková
Mgr. Stanislav Garaj
Mgr. Jozef Halanda

učiteľka II. stupeň
učiteľka II. stupeň
kňaz
učiteľ II. stupeň

13
PaedDr. Peter Havetta
Mgr. Andrea Kériová
Mgr. Ladislav Kováč
Mgr. Zuzana Kramárová
Gabriela Matušková
Mgr. Renáta Rajnohová
Mgr. Anna Svrbická
Mgr. Alojzia Valkovičová
Mgr. Alena Víglaská
Mgr. Alena Záhoreczová
Anna Depešová
Stanislav Gajdošík
Františka Gajdošíková
Viera Klimanová
Katarína Sviteková
Mária Šabíková
Svetluša Šabíková
Vilma Vnuková

učiteľ II. stupeň
učiteľka I. stupeň
kňaz
učiteľka I. stupeň
vychovávateľka ŠKD
učiteľka II. stupeň
učiteľka II. stupeň
učiteľka II. stupeň
učiteľka I. stupeň
učiteľka materskej školy
pomocná kuchárka
školník
ekonomické oddelenie
upratovačka
vedúca školskej jedálne
upratovačka
pomocná kuchárka, upratovačka
kuchárka

Úspechy žiakov
2013/2014
Krajské kolo - Florbal - mladšie žiačky - 3. miesto
Krajské kolo - Florbal - staršie žiačky - 2. miesto
Krajské kolo - Gymnastický 4boj - kat. B chlapci - 2. miesto, kat. A dievčatá - 6.
miesto
Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín - Natália Fernézová - bez umiestnenia,
Viktória Kriváneková - bez umiestnenia
Krajské kolo - Biologická olympiáda - Natália Fernézová - 8. miesto
2012/2013
Krajské kolo - Biologická olympiáda - Martina Depešová, Linda Valkovičová
Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín - Natália Fernézová - 2. miesto
Krajské kolo - Šaliansky Maťko - Natália Fernézová - bez umiestnenia
Krajské kolo - Orion florbal cup - mladšie dievčatá - 2. miesto
Krajské kolo - Orion florbal cup - staršie dievčatá - 2. miesto
Krajské kolo - Orion florbal cup - chlapci - 3. miesto
Krajské kolo - Orientačný beh - dievčatá - 3. miesto
Krajské kolo - Gymnastika – kat. A - 4. miesto
Krajské kolo - Gymnastika – kat. B - 6. miesto
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2011/2012
Majstrovstvá SR v atletike - starší žiaci - Tomáš Geleneky, 150 m - 2. miesto
Krajské kolo - Biologická olympiáda - Linda Valkovičová
Krajské kolo - Cezpoľný beh - chlapci - 5. miesto
Krajské kolo - Orion florbal cup - mladšie dievčatá - 4. miesto
Krajské kolo - Orion florbal cup - staršie dievčatá - 2. miesto
Krajské kolo - Bedminton - dievčatá - 5. miesto
Krajské kolo - Orientačný beh - dievčatá - 3. miesto

Najväčší úspech školy v športových súťažiach:
2009/2010
Majstrovstvá Slovenska - Cezpoľný beh - chlapci - 1. miesto
Majstrovstvá sveta - Cezpoľný beh - chlapci - 6. miesto

Florbal je na našej škole veľmi populárny
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Materská škola
Zo spomienok dospelých, ktorí ako prvé deti navštevovali
materskú školu v obci Červený Hrádok sme zistili, že bola
založená asi v roku 1950. Odvtedy pracovalo v nej veľa obetavých a láskavých učiteliek. Najdlhšie ako riaditeľky Justína
Šabíková a Zdenka Šabíková.
V školskom roku 2004/2005 bola materská škola presťahovaná do priestorov
školského klubu detí a stala sa súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ. V minulom
školskom roku 2013/2014 to bolo desať rokov spoločného pôsobenia základnej a materskej školy.
Prvou zástupkyňou riaditeľky ZŠ pre MŠ bola Monika Šabíková (vydatá
Weny) a učiteľkou Mária Vargová. Po odchode pani zástupkyne Moniky Weny
v roku 2006 sa stala zástupkyňou Mária Vargová. Učiteliek sa potom vystriedalo niekoľko: Mgr. Zuzana Heldáková, Miriam Švecová, Margita Kusalová,
ako opatrovateľka Darina Molnárová.
Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť
deťom vo veku od dvoch do šesť rokov. V súčasnosti navštevuje materskú
školu 15 detí, ktorým svoj čas a lásku denne odovzdávajú dve učiteľky Mgr.
Alena Záhoreczová a Mária Vargová, zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ.
Upratovačkou je Svetluša Šabíková.
V septembri 2009 sme začali pracovať podľa školského vzdelávacieho programu „Veselé veveričky“. Je zameraný na rozvoj environmentálneho cítenia,
ochrany životného prostredia, poznávania živej a neživej prírody na osvojenie
si zdravého životného štýlu. Naša materská škola sa nachádza v peknom
prostredí parku, v ktorom sa nachádzajú listnaté a ihličnaté stromy, rôzne kry a
dreviny i liečivé rastliny. V korunách stromov žijú veveričky, rôzne druhy vtákov.
A preto je exteriér materskej školy a jej blízke okolie neoddeliteľnou súčasťou
edukačného prostredia.
Život v MŠ obohacujeme o spoločné akcie s rodičmi, napr. jesenné
aranžovanie tekvíc, vianočné ikebany, ozdobovanie veľkonočných vajíčok a
niektoré pre rodičov, napr. vianočná besiedka pod stromčekom, karneval a
rozlúčka s predškolákmi.
Rodičia detí prejavujú záujem o dianie v našej materskej škole. Radi a v hojnom
počte prichádzajú na naše vystúpenia. Zúčastňujú sa brigád, aby sa zlepšili
podmienky a zveľadil sa interiér i exteriér MŠ. Niektorí pomáhajú aj sponzorsky, za čo im patrí srdečná vďaka.
Počas celého roka organizujeme niekoľko spoločných akcií so ZŠ, ako sú
oslavy, kultúrne podujatia a spoločné vystúpenia na vianočných akadémiách.
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Naši škôlkari v roku 2012
Radi prijmeme pozvanie do divadla v základnej škole alebo vystúpenie hudobníkov, na deň otvorených dverí v ZŠ, zápis do prvého ročníka. Dedko Mikuláš,
ktorý navštívi ZŠ, nezabudne aj na nás a urobí radosť našim deťom s košom
plným sladkostí. S učiteľkami I. stupňa pripravujeme spoločné vystúpenia
v obci. V októbri vystúpenie pre dôchodcov a v máji vystúpenie ku Dňu matiek.
Dobrá je spolupráca medzi MŠ a učiteľkami 1. stupňa ZŠ v oblasti výchovy a
vzdelávania. Každý rok máme niekoľko vzájomných stretnutí, kde si vymieňame
skúsenosti o pripravenosti a požiadavkách detí MŠ na vstup do ZŠ. Deti z MŠ
navštevujú 1. ročník - na matematike, čítaní, písaní. Všetky stretnutia vedú k
uľahčeniu prechodu detí predškolského veku do 1.ročníka ZŠ, deti sa navzájom spoznávajú, naše deti poznajú pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, poznajú areál a okolie školy. Toto sú výhody spoločného subjektu
ZŠ a MŠ.
Spolupracujeme so susednými MŠ. Organizujeme niektoré spoločné akcie,
ako oslavy Dňa detí regiónu „ Požitavie – Širočina“ alebo autobusové výlety do
Nitry do bábkového divadla.
Prácu v materskej škole pripravujeme a riadime tak, aby deti čo najviac
zaujala, aby sa čo najviac naučili, boli šťastné a radi chodili do materskej školy.
Želáme si, aby boli spokojní aj ich rodičia.
Mária Vargová,
zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
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Školský klub detí
Činnosť v školskom klube detí nadväzuje na výchovné pôsobenie v rodine a výchovné pôsobenie v školskom vyučovaní.
Náplňou je rozumné využívanie voľného času. Vytvára sa v ňom dostatočný
priestor na hry, zábavu, učenie, výber činností podľa osobných záľub detí
s dostatkom času na relaxáciu, oddych aj športovanie.
ŠKD tvorí jedno oddelenie so žiakmi 1. – 5. ročníka, preto je jeho činnosť
prispôsobená týmto vekovým kategóriám. Snažíme sa našu činnosť naplniť
hodnotne, aktívne, ale zároveň príjemne a užitočne. Venujeme sa súťažiam,
vychádzkam a pobytu v prírode, hrám, výtvarným prácam, pri ktorých majú
deti možnosť rozvíjať svoj talent, zručnosť, estetické cítenie, ale aj príprave na
vyučovanie formou didaktických hier. Učíme sa vzájomnej spolupatričnosti a
upevňovaniu kolektívnych vzťahov medzi všetkými deťmi.
Okrem bežnej každodennej činnosti pripravujeme každý rok obľúbené
podujatia s triednymi učiteľkami, ako sú jesenné scenérie prezentované na
nástenkách v oddelení ŠKD a školy, vianočná výzdoba a besiedka s vystúpením
nacvičeného programu, fašiangový karneval, Valentín, veľkonočné aranžovanie
a výzdoba, Deň Matiek, Noc v škole pri príležitosti MDD, na ktorú sa deti počas
celého roka najviac tešia. Naše výtvarné práce sa využívajú na skrášľovanie
prostredia v ŠKD a celej školy počas celého školského roka.
Záverom sa chcem aj s deťmi poďakovať za spoluprácu, podporu v našej
činnosti, vytvorenie výborných podmienok pre činnosť, skrášľovanie prostredia
nášho klubu zriaďovateľovi, vedeniu školy, triednym učiteľom a rodičom.
Gabriela Matušková,
vychovávateľka

Spokojné deti v školskom klube
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Zariadenie
školského stravovania
Dnes, ale aj v minulosti sa o správne stravovacie
návyky detí starali nielen rodičia, ale za svoj cieľ si to kládli
aj školské jedálne.
Ku škole patrí školská jedáleň a školská kuchyňa, ktorá je umiestnená v areáli
školy.
Zásady výživy sú základom správnej životosprávy a deťom treba podávať
pestrú a najmä energeticky vyváženú stravu. Stravovanie v materských či
základných školách podlieha prísnym predpisom, a preto je v nich strava
pestrá s obsahom výživových látok, ktoré nepodporujú obezitu detí. Žiaci,
ktorí sa stravujú v školských jedálňach, dostanú minimálne jedno jedlo s takou
výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Výhodou školskej stravy je
plnohodnotné teplé jedlo.
V školskej jedálni je zabezpečené stravovanie nielen pre žiakov základnej
školy, ale aj materskej školy, ktorá je súčasťou ZŠ a tiež pre materskú školu v Malých
Vozokanoch. Zároveň je poskytovaná strava pre dôchodcov z Červeného Hrádku.
Základné podmienky školského stravovania sú uvedené v školskom zákone
a všeobecne záväzných predpisoch, v zásadách pre zostavovanie jedálnych
lístkov a odporúčaných výživových dávok. V zariadení školského stravovania sa
vystriedalo mnoho spokojných stravníkov. Od detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov
a iných stravníkov.
Podmienky v začiatkoch školskej jedálne a školskej kuchyne boli skromné,
postupne sa za výdatnej pomoci zamestnancov, zamestnávateľov, obce a
rodičov ich úroveň vylepšovala.
Spomienky mnohých z nás zablúdia do ďalekej minulosti a priblížia nám
v pamäti pani kuchárky, ktoré v školskej kuchyni pracovali a pripravovali nám
chutné a zdravé obedy.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým zamestnancom školského
stravovania, ktorí za existencie školskej jedálne nechali v nej časť svojho ja
a prispeli svojím obetavým a zodpovedným prístupom k skvalitneniu úrovne
školského stravovania.
Na záver želám škole a zariadeniu školského stravovania, aby naša práca
prinášala radosť a spokojnosť všetkým stravníkom.
Katarína Sviteková, vedúca ZŠS
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Park
V školskom roku 1965/1966 sa žiaci a zamestnanci školy zamerali na úpravu a skrášľovanie okolia novej školy.
Zatrávnili areál školy a vysadili nové okrasné stromy, kríky a kvetiny ( celkovo asi 2700).
Zakladatelia parku sú: vtedajší riaditeľ RNDr. J. Strieška, učiteľ Mgr. T. Solčiansky
a Doc. Ing. I. Tomaško, Csc, vtedajší riaditeľ Arboréta Mlyňany.
Rok 1970 sa pokladá za rok ukončenia základnej parkovej výsadby okolia
školy. Bolo vysadených 283 ks ihličnatých stromov a kríkov, 336 ks listnatých
stromov a 363 ks listnatých kríkov. Spolu bolo vysadených 58 rôznych druhov.
V súčasnosti sú nevyhnutné výruby poškodených stromov, ale park sa neustále obnovuje a udržuje. V školskom roku 2012/2013 v ňom pribudlo veľmi
pekné detské ihrisko a v budúcnosti park čakajú ďalšie zmeny, ktoré ho ešte
viac skrášlia.
Mgr. Andrea Kériová

Od roku 2013 je súčasťou parku detské ihrisko
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Zamestnanci školy
v rokoch 1964 -2014
Riaditelia školy /od roku 1964/:

RNDr. Ján Strieška,
1964 - 1970

† Ignác Bátora,
1970 - 1983

† Ján Virgovič,
1983 - 1988

Mgr. Terézia Valkovičová,
1988 - 1991

† Mgr. Mária Gibová,
1991 - 2006

Mgr. Jana Ďurčeková,
2006 - 2011

Mgr. Jana Dunčičová,
od roku 2011
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Zástupcovia riaditeľa školy pre ZŠ /od roku 1964/:
† Pavel Mladý
Pavel Hutyra
† Ján Virgovič
† Krištof Šabík
† Mgr. Mária Gibová
Mgr. Helena Singerová
Mgr. Jozef Halanda
Mgr. Mariana Švecová

1964 - 1971
1971 - 1977
1977 - 1983
1983 - 1990
1990 - 1991
1991 - 2011
2011 - 2012
od roku 2012

Zástupcovia riaditeľa školy pre MŠ /od roku 2004/:
Monika Weny /Šabíková/
Mária Vargová

2004 - 2005
od roku 2005

Pedagógovia - učitelia, vychovávatelia, vedúci PO /od roku 1964/:
RNDr. Ján Strieška
† Pavol Mladý
Mária Švecová
† Terézia Gelenekyová
Mária Šabíková
Helena Šabíková st.
Ema Komžíková /Rózová/
† Terézia Havettová
† Karol Havetta
Tomáš Solčiansky
† Ján Virgovič
† Ignác Bátora
Vincent Geleneky
† Július Máčaj
† PaedDr. Karol Šabík
Michal Bucheň
† Emil Horniaček
† Jozef Švec
Mgr. Mária Virgovičová
Peter Ondruška
Elena Ondrušková
Barbora Rašmanová
Vojtech Chládek
Hedviga Lukyová
Milan Kozický

7
7
13
7
21
21
14
18
20
32
24
19
6
4
25
32
9
13
32
2
2
‹1
1
8
8

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
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Alžbeta Bergfestová
Edita Priecelová
I. Lukáčová
Pavel Hutyra
Terézia Luptáková /Drgoňová/
†Jozef Luky
Margita Mladá
† Krištof Šabík
Mgr. Jozef Šurda
Agnesa Šútorová
Hedviga Dubcová
Ambróz Greguš
Danica Schusterová
Mgr. Eva Vargová
Mgr. Mária Šurdová
Helena Šabíková ml.
M. Drozdíková
Mgr. Kvetoslava Horná
Mgr. Marietta Bogyová /Seidlová/
Mgr. Jaroslav Sládeček
Mgr. Helena Sládečková /Pániková/
Mgr. Jana Trojanová
Mgr. Helena Singerová /Bieliková/
Anna Cihelská /Maňuchová/
Mgr. Mária Janíková
Gabriela Švecová /Jahodová/
Mária Vargová
Mgr. Marika Brázdiková
Mgr. Dagmar Pinterová
† Mgr. Helena Kuťková
Mgr. Mária Ľahučká
Mgr. Janka Stopperová
Mgr. Anna Čerňanová
Mgr. Alena Kadlecová
† Mgr. Mária Gibová
Anna Vajdová
Mgr. Jana Ertlová
Mgr. Terézia Valkovičová
Mgr. Darina Csákayová
Anežka Krausová
Elena Pechová
Mgr. Ida Ďurčeková
† František Frajka

2
‹1
1
7
1
7
2
21
25
‹1
2
3
1
7
23
18
1
17
1
‹1
5
‹1
36
3
2
1
36
‹1
2
1
1
10
1
15
22
2
1
3
7
2
1
1
1

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
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Mária Prochovníková
PaedDr. Janka Ďurechová
Iveta Hamadová /Krúpová/
Mgr. Edita Bátorová
Mgr. Anna Reingraberová /Rigová/
† Alžbeta Repová
Mgr. Jana Madová /Lacinová/
Mgr. Jana Dunčičová
Mgr. Alena Víglaská /Malá/
Terézia Schileová
Mgr. Gabriela Švecová
Mgr. Miroslav Svýba
Mgr. Ľudmila Vakulová
Helena Birkušová
Mgr. Jana Siller /Tonková/
Mgr. Vladimír Taliga
Mgr. Jozef Halanda
Mgr. Jana Ďurčeková
Mgr. Mária Šabíková
Mgr. Svetlana Minárová
Mgr. Mária Horná
Elena Kováčiková
Mgr. Renáta Rajnohová /Minárová/
Ing. Martina Drienovská
Mgr. Stanislav Šurín
Ľudovít Tudor
Mgr. Pavel Ištok
Mgr. Zuzana Kramárová /Studená/
Mgr. Iveta Babocká
Mgr. Mariana Švecová
Ing. Anna Čulíková
Mgr. Štefan Jurča
Mgr. Alena Pupáková
Emília Maňkovská
Mgr. Anna Svrbická /Uhliarová/
Mgr. Tomáš Herda
Mgr. Mária Malá /Nipčová/
Mgr. Simona Szolnokiová
Mgr. Ľudmila Čičová
Mgr. Marta Kucharovičová
Mgr. Marián Kéry
Viktor Čurgali
Mgr. Alojzia Valkovičová

6
6
1
1
12
4
2
21
21
‹1
5
3
‹1
1
6
8
17
17
2
1
1
‹1
15
1
2
1
4
13
1
12
12
1
6
1
12
1
11
‹1
‹1
4
1
1
10

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
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Monika Weny /Šabíková/
† Ján Klimek
Mgr. Stanislava Husárová
Johana Šubová
Mgr. Andrea Kériová
Ing. Katarína Klučiarová
PaedDr. Peter Havetta
Mgr. Emília Minárová
Mária Furková
Mgr. Mária Poliačiková
Mgr. Eduard Reingraber
Mgr. Ľudmila Kováčová
Mgr. Simona Korcová
Mgr. Katarína Ružičková
Veronika Zaťková
Ing. Daniela Korimová
Mgr. Mária Gáliková
Mgr. Eva Rožková
Dominika Valkovičová
Mgr. Zuzana Heldáková
Miriam Švecová
Margita Kusalová
Mgr. Alena Záhoreczová
Eva Šebová
Mgr. Darina Kováčová
Gabriela Matušková /Dolníková/
Mgr. Jana Sírová
Mgr. Soňa Gajdošová
Mgr. Elena Hamarová
Mgr. Lídia Macáková

Kňazi /od roku 1964/:
† Vdp. Štefan Ondrušek
† Vdp. Ernest Ondriaš
† Vdp. mons. Ernest Ludva
Vdp. Anton Kalúz
Vdp. Jozef Labuda, Opraem
Vdp. dekan Ondrej Valach
Mgr. Ján Buček
Mgr. Jozef Kemp
Mgr. Dušan Berta
Mgr. Jozef Dúc

2
1
1
1
5
1
6
1
‹1
5
1
‹1
‹1
‹1
‹1
2
3
2
1
1
1
2
2
1
‹1
8
1
‹1
‹1
‹1

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
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Mgr. Stanislav Garaj
Mgr. Ladislav Kováč

Katechéti /od roku 1964/
† Katarína Lišková
Mgr. Zuzana Herdová
Mgr. Veronika Šútorová
Mgr. Tomáš Herda
Mgr. Pavel Ištok
Mgr. Alojzia Valkovičová

Správni zamestnanci /od roku 1964/:
Školník / školníčka:
† Július Molnár
Jozef Šabík
† Elena Šabíková
Stanislav Gajdošík

Kuriči:
† Július Molnár
Jozef Šabík
† Július Šabík
† Ján Šabík
Jaroslav Uher
† Felix Vnuk
† Ľudovít Kéry
Vojtech Belányi
† Elena Šabíková
Stanislav Gajdošík

Upratovačky:
† Františka Molnárová
Margita Máčajová
† Júlia Hlozáková
† Hedviga Klimanová
† Mária Kráľová
Alžbeta Budovičová
Mária Laurincová
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Helena Kramárová
† Mária Šabíková /Penzešová/
Viera Klimanová
Svetluša Šabíková
Mária Šabíková /Uličná/
Lenka Šabíková
Eva Farkašová

Zamestnanci ŠJ/ZŠS:
† Jozef Švec
vedúci ŠJ
Anna Havettová /Meňhertová/
vedúca ŠJ
Darina Molnárová
vedúca ŠJ/ZŠS
Terézia Sonlajtnerová
vedúca ŠJ
Ľubica Malá
vedúca ŠJ
Eliška Fogádiová /Vnuková/
vedúca ŠJ
Katarína Sviteková
vedúca ZŠS
Eleonóra Lackovičová
Magita Mladá
Helena Kráľová
† Eleonóra Mišíková
Mária Laurincová
Marta Šabíková
Anna Šabíková
† Sidónia Očovská
Katarína Šabíková
† Mária Šabíková
Alžbeta Budovičová
Anna Valkovičová
Adela Šabíková
Iveta Havettová
Mária Komžíková
Ľubica Páleníková
Vilma Vnuková
Anna Depešová
Zoznamy boli vypracované z dostupných materiálov, ktoré nie sú kompletné,
a preto sa ospravedlňujeme za prípadné chýbajúce údaje a nepresnosti.
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Spomína pán riaditeľ ...
RNDr. Ján Strieška
Výchovno-vyučovací proces je neoddeliteľnou súčasťou minulosti, prítomnosti,
ale aj budúcnosti pre výchovu mladej generácie. Na to však musia byť aj
podmienky a tie tu v minulosti v tomto školskom obvode /Červený Hrádok, Malé
Vozokany, Veľké Vozokany, Nevidzany a Nemčiňany/ veľmi chýbali. Vyučovalo
sa v Malých Vozokanoch „v hornom kaštieli“ bývalého grófa Botku. Prostredie
bolo veľmi pekné. Rozľahlý park ďaleko od cesty. Budova však nebola vhodná
pre veľký počet žiakov (cca 480). Schodište nebezpečne praskalo a osvetlenie
aj kúrenie bolo veľmi nevyhovujúce (havarijný stav).
Pri pohľade späť po 50-tich rokoch je dôležité pozrieť sa v krátkosti na počiatky
výstavby našej základnej školy a môjho pôsobenia ako nového riaditeľa školy.
Po 5-ročnej pedagogickej praxi na južnom Slovensku (Štátna meštiacka škola
v Nesvadoch a v Imeli, tam som bol už zástupcom riaditeľa) som sa vrátil do
rodnej obce Nevidzany k opatere svojich rodičov a od roku 1960 som začal učiť
na Obvodovej základnej škole v Malých Vozokanoch. Po nástupe do funkcie
riaditeľa školy sme sa začali intenzívne venovať riešeniu havarijnej situácie, ktorá
vznikla chátraním starej budovy kaštieľa a zvýšením počtu žiakov. Z uvedených
dôvodov sme podali návrh na vybudovanie novej účelovej školy na ONV v Nitre
na ZS KNV a SNR v Bratislave. O výstavbu školy mali záujem takmer všetky
obce. Nakoniec sme si vybrali približný stred obvodu v katastri obce Červený
Hrádok.
Výstavba novej základnej školy sa začala v septembri v roku 1963. Stavbu
realizovali Pozemné stavby Nitra. Najprv bol postavený hlavný pavilón a postupne
sa budovali ďalšie budovy – telocvičňa, jedáleň s družinou mládeže a 4-bytovka
- v celkovej hodnote cca. 3,5 mil. Kčs.
V druhej etape popri výchovno-vyučovacích úlohách učitelia a žiaci odpracovali
mnoho brigádnických hodín na úprave okolia (cca 5 ha) a výsadbe okrasných
drevín v spolupráci s Arborétom Mlyňany. Celkovo sme vysadili asi 2 700 ks
drevín v celkovej hodnote cca. 560 tis. Kčs.
Žiaľ, zastihli nás aj tragické udalosti – Okupácia ČSR vojskami Varšavskej
zmluvy (r. 1968). Napísali sme petíciu a protestnú rezolúciu, ktorú sme poslali
na príslušné orgány. Prečítal som ju ako mladý a horlivý riaditeľ aj na porade
riaditeľov v Nitre. Po krátkom čase (r. 1970) som bol pozbavený funkcie riaditeľa
školy a dostal som zákaz pedagogickej činnosti na takmer 20 rokov. Uvoľňovací
dekrét znel: „Pretože ste sa postavili na stranu pravicového oportunizmu, nie je
predpoklad, že budete vychovávať žiakov v duchu socializmu, rozväzujem s Vami
pracovný pomer“. A tak som bol 20 rokov mimo školstva (skladník). V roku 1990
som bol rehabilitovaný. Postupne som pracoval ako podpredseda ONV a stal som
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sa prvým riaditeľom Školskej správy v Nitre. Potom som odišiel do Bratislavy,
kde som učil v Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru. Neskôr ma vymenovali
za školského inšpektora. Školským inšpektorom som bol až do odchodu do
dôchodku (r. 2000).
Po mojom pôsobení v tunajšej základnej škole sa postupne vymenilo 6
riaditeľov. Svoju prácu vykonávali zodpovedne, veď vidíme sami, v akom
perfektnom poriadku sú budovy základnej školy, ako aj terajší 50-ročný park.
Prajem aj súčasnej pani riaditeľke mnoho zdaru vo svojej zodpovednej výchovnovzdelávacej činnosti a aj krásnu školu a jej okolie.

Spomína pán učiteľ ...
Mgr. Jozef Šurda
Vo svojich spomienkach sa rád vraciam do roku 1971, keď som ako začínajúci
učiteľ nastupoval po roku základnej vojenskej služby na svoje prvé pracovisko do
ZŠ v Červenom Hrádku. Nevedel som si predstaviť, ja chlapec, ktorý prežil skoro
celú svoju mladosť v mestách Zlaté Moravce, Nitra, Trenčín, že teraz zakotvím
v dedinke, o ktorej som ani dobre nevedel, kde leží. Keď som v roku 1996 po 25
rokoch a 75 dňoch strávených v tejto škole odchádzal do nového zamestnania,
neľutoval som ani deň a odchádzal som s tými najkrajšími spomienkami na „moju“
školu, obec, žiakov, kolegov, ľudí z Červeného Hrádku a okolitých obcí, s ktorými
som prežil tie najkrajšie roky učiteľovania. Nemôžem povedať, že neboli medzi
nimi aj krušné, smutné chvíle, ale toho pekného bolo veľmi veľa.
Veľmi rád si spomínam na môjho prvého pána riaditeľa Bátoru. Človeka, ale aj
pedagóga s veľkým srdcom. Nezabudnuteľné boli jeho pondelkové rána v zborovni,
keď vstúpil s úsmevom a cigaretkou v ruke do zborovne s vetou: „Dobré ráno,
kolegovci, tak ako sme víkendovali?“ Bol ľudský, dobrý, spravodlivý. K starším,
ale aj k nám mladším.
A moji kolegovia? Na prvom stupni výborné pani učiteľky: Lukyová, Havettová,
Švecová, Komžíková, H. Šabíková, M. Šabíková a na druhom stupni učitelia
- skoro samí muži: Solčiansky, Havetta, Kozický, Virgovič, Švec, Horniaček,
Bucheň a učiteľky: Drgoňová a Virgovičová. Utkvela mi v pamäti spomienka na
moju prvú hospitáciu od pána riaditeľa Bátoru, keď mi po nej poradil: „Jožko, to
nemôžete učiť tak, že jednou rukou píšete a druhou zotierate. To musíte začať
myslieť a vnímať svet ako tie deti. Ako by ste sa pozerali na svet ich očami.“
V mojej mysli a spomienkach sa veľmi rád vraciam aj k svojim modelárom.
Strávil som s nimi 19 a pol roka po popoludniach, sobotách a nedeliach v našej
školskej dielni, na okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Z okolitých
obcí našej školy / Nemčiňany, Malé Vozokany, Nevidzany/ k nám chodili veľmi
šikovné a zručné deti. Vzorne reprezentovali nielen našu školu, ale i okres.
Krásne akcie boli zorganizované najmä na našich „Sväzarmovských dňoch
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v Červenom Hrádku.“ Tu nám po prvý raz dali sväzarmovci pod vedením Miška
Šabíka možnosť prezentovať sa. Predstavili sa leteckí a raketoví modelári. Som
na nich stále veľmi pyšný, lebo dokázali na pretekoch v Nitre, Modre, Nových
Zámkoch a aj na celoslovenskej súťaži v Lučenci, že aj v takej malej dedinskej
škole pôsobia takí výborní modelári.
Dalo by sa toho ešte veľmi veľa napísať, lebo spomienok na školu je ešte
veľmi mnoho a vynárajú sa stále novšie a novšie, ale dám priestor aj iným. Nedá
mi však, aby som našej verešvárskej škole nezaželal do ďalších rokov múdre a
prezieravé vedenie, veľa dobrých, kreatívnych a ľudských pedagógov a veľmi
veľa šikovných a po vedomostiach chtivých žiakov. A všetkých nech zastrešujú
starostovia, ktorí budú pyšní na to, že majú možnosť mať v obci takúto inštitúciu.

Tomáš Solčiansky
Písal sa rok 1964 a škola, ktorá bola do tohto roku v kaštieli Dr. Botku
prestala byť školou a presťahovali sme sa do novopostavenej školy medzi
Malými Vozokanmi a Červeným Hrádkom. Nakoľko riaditeľ školy pán Strieška
bol biológ, dal vypracovať Doc. Ing. Tomaškovi, CSc. z Arboréta plán výsadby
okolia školy. Do plánu boli zahrnuté kry a dreviny, ktoré súviseli s plánmi
jednotlivých ročníkov. Okrem výsadby drevín a krov sme sa zamerali i na
vybudovanie športového areálu. Terén však bol veľmi nerovný. Všetky ihriská
a športové objekty sme si vybudovali za pomoci žiakov a všetkých učiteľov
svojpomocne bez akýchkoľvek organizácií a strojov. Hlavnými náradiami boli
fúriky, rýle, motyky, lopaty, krompáče a hrable. Bolo tiež veľmi správne, že
sa vyučovali pestovateľské a dielenské práce, kde si žiaci svoje teoretické
vedomosti overovali prakticky v teréne pri výsadbe. Od najnižších ročníkov
až po najvyššie sme sa zamerali po výsadbe na zalievanie. Počas rastu nám
nevyhynul ani jeden krík a strom. V areáli sme si zriadili škôlku, kde sme si veľa
drevín vypestovali sami. Po odvolaní riaditeľa školy Striešku, bola starostlivosť
zverená mne, mal som aprobáciu prírodopis, telesná výchova a pestovateľské
práce a učiteľom, ktorí učili pestovateľské práce a dielne. Ďalej sme sa
zamerali na vybudovanie športového areálu v prostredí výsadby areálu. Bola
postavená i telocvičňa, ktorá sa využívala v nepriaznivom počasí a v zime.
V areáli sa vybudovalo hádzanárske ihrisko, bežecká dráha, dve doskočiská
pre skok vysoký a ďaleký pre starších a mladších žiakov, miesto pre vrh guľou
a disk. Ďalej boli vybudované dve volejbalové ihriská, basketbalové ihrisko a
bola vybudovaná i poľná telocvičňa, kde bol šplh na lane, tyči, hrazda a tiež
kruhy. Všetky ihriská mali pevný škvárový podklad – 10 až 15 cm, ktorý bol na
povrchu upravený preosiatou škvárou a slieňovým pieskom. Takže sa dalo cvičiť
neustále vonku. Tento areál slúžil a slúži hlavne na cvičenie a tiež na súťaže,
ktoré usporiadávajú školy v hádzanej, ľahkej atletike, volejbale, basketbale a
iných hrách. Areál výsadby kríkov a drevín je už dnes vyrastený v prekrásne
stromy – borovice, smreky, jedle, lipy a ostatné dreviny, ktoré slúžia dnes pri
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Študentské lásky
V záplave spomienok
V záplave kvetov horúceho leta,
spomienky z detstva do kytice vpletám.

Venčeky z kvetov sme splietali
a pritom spievali.

Spomínam na naše prázdniny,
ktoré sme tam za vodou,
pod vŕbami trávili.

Vzácny bol nožík vo vrecku.
Nejeden chlapec čo ho mal,
píšťalku vystrúhal.

Na letné rána, keď sme vstávali,
húsky nás na dvore gagotom vítali.

Guľôčky do jamôk triafali,
z nití pavučiny spriadali.
Kto šikovné ruky mal,
s kamienkami čaroval.

Do zásterky smidku chleba a dobré rady
od mamy dostali,
než bránka vrzgla za nami.
Ku potoku húsky náhlivo kráčali,
priam sme za nimi bežali.
A v tom starom potoku, bolo vám to gagotu.
Keď sa húsky vykúpali,
pod vŕby spokojne posadali.
Mohli sme sa začať hrať,
pod dozorom húsky mať.

V potoku čistá vodička,
do nej vkročila aj naša nožička.
Čľapot a smiech sa ozýval,
Pakost lúčny s modrou oblohou splýval.
Slniečko nás hrialo,
aj ono sa smialo.
Také boli nášho detstva prázdniny.
Mgr. Irena Šabíková

Z lásky o láske
Láska je v očiach, ktoré žiaria.
Láska je úsmev, ktorý dávaš.
Láska je dotyk nežných dlaní.
Láska je v srdci, ktoré v hrudi bije.
Láska sú tvojho hlasu tiché melódie.
Láska je v tebe, nebuď skúpy.
Lásku musíš z lásky dávať,
Láska sa nedá kúpiť.
Mgr. Irena Šabíková

31

Školský šport za
hranicami školy, okresu,
kraja a Slovenska
Dňa 14.10.2009 sa po vyučovaní vypravila loď s reprezentačnou posádkou (smer Liptovský Mikuláš), ktorú tvorili:
Peter Hlozák, Tomáš Bednár, Pavol Kliman a vedúci výpravy
Mgr. Peter Havetta.
Tieto dva dni boli plné očakávania, ale najskôr nás postretlo nečakané
počasie v podobe bielej prikrývky. V podvečer sme boli príjemne zaneprázdnení na besede s Martinom Vrábľom (olympijský reprezentant v atletike) a potom sme si vychutnávali víťazstvo vo futbale Slovenska nad Poľskom (postup
na MS v JAR 2010).
Dlho sme rozmýšľali nad taktikou, ktorú zvoliť, pretože šanca na umiestnenie je len jedna a žiadne nabudúce už nebude. Do úvahy sme brali počasie,
terén, obuv, kvalitu súperov, ktorí prišli zo všetkých krajov Slovenska. Predsa
sme niečo vymysleli a s malou dušičkou sme nastupovali na štart, ktorý bol
naplánovaný o 11:00 hod. v areáli aquaparku.

Po štarte sa všetko vyvíjalo v náš prospech, žiaci boli po prvom kilometri na 6. a
8. pozícii, ale do cieľa bolo ešte potrebné vynaložiť kus námahy a sebazaprenia. Po
absolvovaní troch štvrtín trate sa začalo všetko ukazovať v náš prospech. Aj keď

32
v závere nám striebro ušlo len o 10 m, ale z pozície 3. a 4. miesta sme mali
v celkovom súčte veľmi vysoké šance na úspech aj v kategórii družstiev škôl.
Netrpezlivo sme čakali na výsledky, ktoré mali byť zverejnené o 13:00 hod. na
recepcii Village. Po zhliadnutí výsledkovej listiny nám neostávalo nič iné ako skákať
a radovať sa z úspechu našej školy. Kričali sme : „ Sme majstri Slovenska! “
Cesta domov bola o to krajšia, lebo sme vedeli, že sme dokázali to, čo
žiadna iná škola z okresu Zlaté Moravce nedokázala. Nielen prebojovať sa cez
majstrovstvá kraja v Krušovciach, ale potvrdiť, že toto všetko nebola náhoda.
A takto sme dokázali nielen sebe, ale aj ostatným, že so štipkou sebazaprenia,
súdržnosťou a bojovnosťou sa dá dosiahnuť takmer všetko.
24.9.2009
8.10.2009
15.10.2009

Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce - 1.miesto
Školské majstrovstvá kraja Nitra - 1.miesto
Školské majstrovstvá Slovenska. - 1.miesto

Vo svete aj „MY“
Po úspešnom ťažení na majstrovstvách Slovenskej republiky, kde sme obsasdili 1. miesto, sme sa odhodlali postaviť
našich dvoch najlepších bežcov Petra Hlozáka a Tomáša Bednára proti konkurencii zo stredných škôl.
Kvalifikácia na MS v cezpoľnom behu prebehla 30.3.2010 v Liptovskom
Mikuláši. Bola vlastne generálkou pred nadchádzajúcim svetovým
šampionátom. V kvalifikácií sa nám darilo znamenite, čo potvrdilo 2. miesto
P. Hlozáka a 3. miesto T. Bednára z viac ako 40-členného pola bežcov zo
všetkých kútov Slovenskej republiky. Úspech bol o to sladší, že sa nám podarilo zdolať stredoškolských bežcov. 19.4.2010 odchádzame na majstrovstvá sveta v crosse plní očakávania nadchádzajúcich dní. Spoznávame staronových bežcov, s ktorými sme súperili na kvalifikácii a teraz sú nám „bratmi“ pri
zdolávaní iných krajín. Národné družstvo tvoria chalani z Dunajskej Stredy, Michaloviec, Lučenca, Kremničky, Červeného Hrádku. Ako jediná škola sme mali
dvojnásobné zastúpenie. Chalani vytvorili správnu cestu k reprezentácii Slovenska. Boli súdržní a bojovní. Ako to už chodí, Slovenská republika nemôže
konkurovať v bežeckých disciplínach veľkým štátom, a preto aj 6. miesto hovorí za všetko. Šampionát nám dal veľa pozitívneho, ale ukázal aj negatívne
stránky. A preto sa treba pre budúcnosť poučiť a pracovať na rozvoji školského
športu v Slovenskej republike.
ZŠ s MŠ Červený Hrádok v školskom roku 2009/2010 v celej histórii zažila
najkrajšie a najúspešnejšie boje v športových súťažiach. Od majstrov zlato-
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moraveckého okresu, nitrianskeho kraja a majstrov Slovenska to dotiahla až
na MS (Majstrovstvá sveta škôl) v cezpoľnom behu. Pevne veríme, že otázka:
„Kde je Červený Hrádok?“ nepadla poslednýkrát na medzinárodnom podujatí.
Ako učiteľ a tréner národného družstva som prežil nezabudnuteľnú atmosféru,
ktorá ma bude ďalej napĺňať, aby som sa vrátil na podobné medzinárodné
podujatia. Momentálne sa školské zameranie sústreďuje na športy ako sú:
florbal, cezpoľný beh a gymnastika.
PaedDr. Peter Havetta

Reprezentanti Slovenska: Tomáš Bednár, horný rad štvrtý zľava
a Peter Hlozák, spodný rad prvý zľava

Podujatia v škole
Naša škola okrem vzdelania umožňuje žiakom rozvíjať svoju
osobnosť organizovaním a spoluúčasťou na rôznych tradičných
aj netradičných akciách.
Pravidelne sú v škole organizované divadelné predstavenia, exkurzie do
Novej Bane, Obýc, k Levovi, Arboréta Mlyňany, Jedľových Kostolian, školské
výlety na významné miesta na Slovensku. Nemôže chýbať ani Šarkaniáda,
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Mikuláš, Karneval, Deň detí, Vianočná besiedka s vystúpeniami detí základnej, ale aj materskej školy, Vianočný florbalový turnaj a najnovšie aj Vianočná
burza. Ale najväčšiemu záujmu sa tešia akcie, ktoré si organizujú samotní
žiaci s plnou podporou učiteľov. Už trikrát sa uskutočnila Imatrikulácia alebo
ak chcete Pasovačka prvákov. Zorganizovali ju najstarší žiaci pre najmladších
prváčikov. A asi najpopulárnejšou akciou, ktorou žije celá škola, sa stala Noc v škole.
Zúčastňujú sa jej skoro všetci žiaci, či už ako organizátori alebo účastníci, učitelia
a pomocnú ruku podajú aj ostatní zamestnanci školy. Nič nie je povinné , každý si
vyberie to, čo ho „baví“ a asi aj preto panuje medzi prítomnými výborná nálada.
Najväčším zážitkom pre účastníkov je Cesta odvahy nočným parkom. A raz
ročne je povolené, priam prikázané, v triedach aj spať.
Nie menej významnou udalosťou v novembri 2011 sa stalo založenie a
vytlačenie prvého čísla plnofarebného školského časopisu Hrádoček. Časopis
vychádza nepravidelne a jednotlivé čísla si môžete prezrieť a prečítať na
školskej webovej stránke.
Som rada, že na záver mojej pracovnej kariéry môžem učiť v škole, kde je
výborná atmosféra, kde je ochota spolupracovať zo strany žiakov, kolegov a vedenia školy. Organizujeme zaujímavé podujatia, na ktoré budú po rokoch spomínať
naši súčasní žiaci.
Mgr. Mária Gáliková

Školský časopis HRÁDOČEK
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Pasovačka prváčikov

Karneval 2014

Pozorní poslucháči...

Divadlo Čert a Káča

Noc v škole 2012

Pytagoriáda 2014
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Žiaci tiež priložili ruku k dielu...

Úspechy našich športovcov 2011

Spoznávanie regiónu
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Z tvorby našich žiakov
Začiatky a konce

Trieda

Každý rok na jeseň otváraš bránu,
dôstojná pani „Škola“.
Každý rok na jeseň otváraš náruč
a svojich žiakov voláš.

Školská trieda tichá,
cez prestávky sa myká.
Škola to je zázrak,
veľký ako súmrak.

Učíš ich písať prvé čiarky.
Ema má mamu. Mama má Emu.
Tiež čítať prvé hlásky,
čo v knižkách tíško driemu.

Do školy

Koľko je dva a dva, či päťkrát päť,
kde leží neznáma krajina.
Aká je veľká rýchlosť svetla,
kde každá rieka začína.

Kohúti už spievajú,
do školy ma volajú.
Písať, čítať, počítať,
na telesnej športovať.

Koľko je kostí v ľudskom tele,
kde spáva biela veľryba.
Kto to bol Archimedes
a známe plavby Krištofa Kolomba.

Na tvári mám úsmev ranný,
vstupujem za prah školskej brány.
Za novými pikoškami,
rozprávať sa s kamoškami.

Takto to chodí rok čo rok,
odkrývaš svoje tajomstvá.
Spĺňaš im sny, pomáhaš urobiť prvý krok.
Byť bližšie ku hviezdam.

Občas počúvať krik pani učiteľky,
v každej triede každodenné zvyky.
Tak to u nás v škole chodí,
bez šikany a bez nudy.

Simona Bielková, 8.roč.

Oliver Ludva, 5. ročník

Viktória Kriváneková, 7. ročník

50. výročie Základnej školy
s materskou školou v Červenom Hrádku
Po druhej svetovej vojne vláda ČSR rozhodla o vyššom vzdelávaní detí. Po
znárodnení Botkovho kaštieľa v Malých Vozokanoch v ňom bola zriadená Základná škola pre 5. až 8. ročník, neskoršie aj pre deviaty ročník základných škôl.
Do tejto školy prichádzali žiaci z obcí Nemčiňany, Veľké Vozokany, Malé
Vozokany, Červený Hrádok a Nevidzany. Aj keď škola bola umiestnená v peknom parku, nevyhovovala pre toľkých žiakov. Chýbala jej telocvičňa a iné
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zariadenia. Preto bola v Červenom Hrádku vybudovaná moderná Základná
deväťročná škola. Škola bola otvorená (odovzdaná do užívania) 1. septembra
1964 a bola pomenovaná ako Škola 20. výročia SNP. V areáli školy bola postavená telocvičňa, školská kuchyňa s jedálňou, bytovka pre učiteľov. Súčasne
bolo vybudované ihrisko.
Za 50 rokov trvania našej školy ju navštevovalo veľa žiakov, ktorí sa po
ďalšom štúdiu uplatnili v praxi. Medzi prvých absolventov ZŠ patrili aj moji starí
rodičia. Spomínali, ako vysádzali malé tuje a stromy okolo školy. Do tejto školy
chodila aj moja mama. Teraz sa tu učím ja, ako žiačka tretej generácie v našej
rodine. Som rada, že patrím do kolektívu tejto školy. Za 8 rokov návštevy školy
som získala veľa vedomostí a verím, že po ukončení 9. ročníka budem úspešne
prijatá do strednej školy. Škola okrem teoretických vedomostí poskytuje aj
možnosti rozvoja telesnej výchovy v krúžkoch, napr. florbalu, futbalu, hádzanej
a iných. Žiaci z týchto krúžkov dosahujú dobré výsledky v mimoškolských
súťažiach. Tieto krúžky vedie môj obľúbený pán učiteľ Peter Havetta. Okrem
športových krúžkov v škole žiaci navštevujú aj krúžky anglického jazyka, techniky, aranžovania a iné.
Ja pracujem v krúžku florbalu – som útočníčka. Teším sa na každú hodinu
krúžku, lebo viem, že po vytrvalom tréningu budem so svojimi spolužiačkami
úspešne reprezentovať školu.
Aneta Mihalíková, 9.roč.

Naša škola
Otvára sa školská brána
rýchlo, hneď a zrána.
Pôjdeme my do triedy,
na laviciach budú kriedy.
Príde pani učiteľka
a aj pani riaditeľka.
Vitajte žiaci milí,
už sme sa na Vás tešili.
Budeme sa spolu hrať,
a aj dobre zabávať.
Ahoj, milá školička,
teší sa na Teba Janko aj Hanička.
Terézia Martinkovičová,
6.ročník
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50. výročie ZŠ s MŠ Červený Hrádok
Niekto raz povedal, že škola je ústav, kde za minimálnu dobu maximálne
zblbneš. Opak je však pravdou.
Naša škola slávi 50. výročie od jej vzniku a je jedna z mnohých, kde sa
učíme čítať, písať, počítať, robiť kompromisy, vychádzať s ľuďmi. Je to malá,
no predsa výnimočná škola so super učiteľmi a príjemným prostredím. Za 50
rokov školu ukončilo mnoho detí, ktoré sa po ďalšom štúdiu uplatnili v živote.
Na jej začiatku možno chýbala telocvičňa alebo lepšie vybavenie, ale každý na
ňu spomína v dobrom.
50 rokov je dlhá doba, no vôbec to nevidno, naopak, každým rokom je
krajšia, verím, že bude sláviť aj sté výročie.
Natália Fernézová, 9. ročník

Radosti jesene...

... a zimy
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... šport, to nie je len florbal

Vianočná akadémia

Dopravná výchova

Najobľúbenejší šport

Záchranári v škole

Hlavný sponzor

Slovenský plynárenský priemysel

Sponzori
TBG DOPRASTAV

Betonpumpy a doprava SK, a.s.

AG H-N Nevidzany s.r.o.
AGRO-NV a.s., Nemčiňany
KVETINKA s.r.o.

ĎAKUJEME

